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slovo místostarosty

Nenechte si ujít masopustní průvod

Ivo
Janoušek
Víte, že úplně poslední akcí před
vypuknutím pandemie v roce 2020 byl masopust?
Je proto až příznačné, že právě
masopustem letos otevíráme kulturní život ve městě. Cítíme, že
se už pomalounku, zlehounka
vracíme zpět, nechceme to zakřiknout, ale zároveň pilně pracujeme
na přípravách společenských akcí,
na kterých se budeme potkávat během celého roku.
Rád bych v tomto příspěvku
vyzdvihl březnové akce, které budou bavit především děti. Ve dnech
26.–27. 3. se koná Pohádkový
víkend, což je mimořádný festival
pro děti, do kterého se zapojuje
řada institucí ve městě, jež připravují speciální dětské programy, komentované prohlídky a představení v režii nejrůznějších divadelních
spolků. V Klášterech si například
děti i dospělí mohou vyrobit pohádkovou masku, za kterou získají pohádkovou placku, díky níž obdrží vstupenku zdarma na jedno
představení dle vlastního výběru.
Tipuji si, že hojně vyhledávanou
akcí bude i pečení Honzových buchet v klášterní pekárně.
Skvěle pojatou a rozsáhlou výstavu k výročí 240 let Základní
umělecké školy Český Krumlov
najdete v Regionálním muzeu.
Výstava vznikla v úzké spolupráci
ZUŠ a českokrumlovského archivu. Tvoří ji množství dobových
fotografií, a to nejen bývalých
a současných žáků a pedagogů, ale
i záznamy z výjezdních akcí u nás
a v zahraničí. Výjimečný je doprovodný hudební a přednáškový program k výstavě.
Kulturní tipy, akce a programy
hledejte na webových stránkách
www.ckrumlov.info.
Uvidíme se tedy na masopustním průvodu, v divadle, na výstavě, u Seidelů, Pohádkovém domě
nebo pekárně? Těšíme se!

Letošní masopustní průvod masek průvod vyjde od ZUŠ Český Krumlov v Kostelní
ulici 1. března v 16 hodin. Vyžádá si požehnání českokrumlovského preláta Václava
Píchy a povolení ke koledě od starosty. Průvod pak projde ulicemi historického centra.
Účastníci v maskách budou koledovat, zpívat a tančit, podpořeni Dudáckou kapelou
a krumlovskými muzikanty. Žáci ZUŠ připravují kolem 40 nových masek. Srdečně zveme
diváky, tanečníky, zpěváky!

Pátý ročník participativního
rozpočtu má své vítěze
Krumlováci rozhodli o nových projektech, které budou realizovány
v rámci participativního rozpočtu. Milion korun rozdělili pro čtyři
projekty.

Petra Nestávalová
oddělení kancelář starosty

Rozpočet Do pátého ročníku
participativního rozpočtu, ve kterém
sami obyvatelé přicházejí s nápady,
čím vylepšit okolí svých domovů, přišla třicítka námětů. Z návrhů následně
odborná komise vybrala devět projektů, které splňovaly podmínky participativního rozpočtu a postoupily tak
do hlasování.
Hlasováním vybrali Krumlováci finální čtveřici projektů, které nyní čeká
realizace. Celkem se do hlasování zapojilo 345 obyvatel, kteří rozdali 672
hlasů, hlasovat totiž mohli až pro tři
projekty. Realizovány budou projekty

dle pořadí z hlasování až do vyčerpání přiděleného milionu korun, který
je na projekty vyčleněn z rozpočtu
města.

Foto: Lubor Mrázek

Jednání
zastupitelstva

Jednání se koná ve čtvrtek
31. března 2022
od 16.00 hodin v zasedací
místnosti Městského úřadu v Českém Krumlově,
Kaplická 439, 3. patro. Online přenos sledujte na webových stránkách
zastupitelstvo.ckrumlov.cz.
čtěte také...

Nejaktivnější obyvatelé
jsou na Plešivci

Přestože se postupující náměty
týkaly nejrůznějších míst ve městě,
největší aktivitu projevili obyvatelé
Plešivce, kteří si odhlasovali rovnou
trojici vítězných projektů. „Stálicí
v úspěšných projektech jsou náměty
na zvelebování dětských hřišť, není tedy
divu, že i mezi letošními vítězi je právě
rozšíření plešiveckého dětského hřiště,“
říká starosta Dalibor Carda.
Pokračování na str.: 2
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Vjezdy do centra

7
Služba pro lidi bez přístřeší
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MĚSTO I DESTINACE

aktuality

Participativní
rozpočet

březen 2022

Ohlédnutí za činností DMO v roce 2021
Rok 2021 byl druhým rokem fungování destinační společnosti DMO
Český Krumlov Region. Podařilo se významně rozšířit partnerskou základnu a spustit nový destinační web jako hlavní komunikační nástroj.

Pokračování ze str.: 1

Plešivečtí si také odhlasovali,
že chtějí v okolí svých domovů
přidat veřejné osvětlení a opravit
schodiště.
Absolutním vítězem pátého ročníku se ale stal námět
na umístění košů na tříděný
odpad v centru města. Zejména
během turistické sezóny jsou
koše na směsný odpad v centru
města přeplněné mnohdy nesešlápnutými PET lahvemi, plastovými kelímky a dalšími obaly.
Vítězný projekt navrhuje umístit
vedle stávajících košů na směsný
odpad i koše na plasty, případně
i papír a sklo.
Na realizaci vítězných projektů začne úřad ve spolupráci
s předkladateli pracovat v jarních
měsících letošního roku.
Počet hlasů pro jednotlivé projekty, podrobnosti k projektům
a další informace jsou k dispozici na webových stránkách www.
rozpocet.KrumlovSobe.cz.

Rozbité lavičky
skrze aplikaci

redakce

Hlášení Díky aplikaci Hlášení
závad – Dej Tip máte možnost
jednoduchým a rychlým způsobem upozornit na jakoukoli
závadu. Systém umožňuje, abyste anonymně odeslali fotografii
a polohu konkrétního problému.
Hlášení lze zadat dvěma způsoby
– prostřednictvím moderní mapové aplikace v rámci webového
prohlížeče nebo s využitím mobilní aplikace.
V mobilní aplikaci stačí problém vyfotografovat nebo vybrat
z galerie uložených fotek, potvrdit místo z GPS polohy nebo
vybrat v mapě, zařadit problém
do příslušné kategorie, doplnit
popis a odeslat. Aplikace je dostupná ke stažení zdarma pod názvem „Hlášení závad – Dej tip".

www.ckrumlov.cz/dejtip

Terezie Jenisová
DMO Český Krumlov Region

Zapsaný spolek DMO Český
Krumlov Region se zabývá rozvojem
a podporou města Český Krumlov
a blízkého regionu zejména z hlediska cestovního ruchu a zároveň má
na starost propagaci destinace. Stručně řečeno management a marketing
destinace. Zakladateli spolku a jeho
prvními členy jsou město Český
Krumlov, Sdružení cestovního ruchu
a Českokrumlovský rozvojový fond.
Partnerské smlouvy o spolupráci uzavřel spolek doposud s 15 okolními
obcemi (Bohdalovice, Brloh, Dolní
Třebonín, Holubov, Chlumec, Chvalšiny, Ktiš, Křemže, Malšín, Přídolí,
Srnín, Světlík, Větřní, Zlatá Koruna,
Zubčice). Probíhají jednání i s dalšími obcemi, mj. i s obcí Kájov jako
jednou z nejvýznamnějších v regionu,
a podnikateli ve městě i okolí. Spolek
je otevřený každému, kdo má zájem
na rozvoji cestovního ruchu a chce
se na něm podílet. Členství ve spolku
umožňuje být aktivním spolutvůrcem
destinačního managementu a využívat služby DMO.
Vedle obhájené krajské certifikace
a postavení jedné z oficiálních turistických oblastí na území kraje se
DMO Český Krumlov Region může
od června 2021 pyšnit i certifikací
národní. Stala se tak plně certifikovanou destinační společností s možností žádat prostředky z krajských
dotačních programů i sáhnout si
do balíčku národní podpory rozvoje
cestovního ruchu v destinacích ČR.
V rámci úspěšných žádostí o dotaci
v loňském roce získala destinačka
na svou činnost více než tři čtvrtě
milionu korun.
Mnoho úsilí i času zabrala příprava
a spuštění nového turistického webu,
resp. nové plně responzivní verze

Terezie
Jenisová
Od listopadu loňského roku je ředitelkou DMO Český Krumlov Region
Terezie Jenisová. Pochází z Třeboně, kde osm let působila jako starostka a místostarostka, následně pracovala jako tajemnice městského úřadu
v Černošicích ve Středočeském kraji.
Jižní Čechy jsou ovšem jejím domovem a ráda se sem pracovně vrátila.
Český Krumlov není pro Terezii Jenisovou neznámým místem, má zde
své kořeny, narodila se tu její maminka a dědeček tu učil na místním
gymnáziu. Práci pro DMO vnímá
jako výzvu a příležitost, kde může
uplatnit své zkušenosti z předchozího působení. Ráda by přispěla
k tomu, aby byl region vnímán nejen ve spojení s Českým Krumlovem
jako památkou UNESCO, ale jako
destinace, která má co nabídnout
i sportovním nadšencům nebo milovníkům přírody.

webu ckrumlov.info, který od července přináší místním i návštěvníkům
aktuální informace k volnočasovým
aktivitám, kulturním a dalším akcím.
V úzké spolupráci s privátním sektorem jsou zde zveřejňovány i prezentace služeb.
Za stěžejní v komunikaci s veřejností a potenciálními návštěvníky
považuje DMO on-line marketing.
Intenzivní práce na dalším zvyšování
dosahu sociálních sítí přinesla své plody. Facebooková stránka vykázala loni
dosah 3,4 miliony unikátních účtů
oproti 2,1 milionu v roce 2020, instagramová stránka svůj dosah zdvojnásobila na 824 tisíc účtů. Staňte se i vy
jejich sledovatelem, destinačka jejich
prostřednictvím dává tipy na procházky, výlety, kulturní a jiné akce. Stránky najdete na FB a IG pod adresou

Kdo provozuje v Českém Krumlově a jeho okolí služby v cestovním ruchu,
atraktivitu, volnočasový zážitek nebo organizuje akci a chce být součástí společné komunikace destinace (především na webových stránkách
www.ckrumlov.info a sociálních sítích @ceskykrumlovofficial), může se
 v případě gastronomického a ubytovacího zařízení zaregistrovat sám
na https://databaze.ckrumlov.info/,
 v ostatních případech zaslat informace na emailovou adresu
dmo@ckrumlov.info.
Rádi tyto informace zapojíme do komunikace destinace a seznámíme tak
s nimi místní i návštěvníky.

@ceskykrumlovofficial a rozhodně tu
nejsou jen pro turisty!
DMO celoročně velmi úzce spolupracuje s Jihočeskou centrálou cestovního ruchu a zapojuje se do společného marketingu regionu. DMO
se připojila např. ke kampaním Léto/
Podzim v jižních Čechách, v rámci
kterých prezentovala ubytovací balíčky v Českém Krumlově, celoročně
využívala facebookovou stránku Jižní
Čechy (@jiznycechy), publikovala zde
přes 100 příspěvků týkajících se Českého Krumlova a blízkého okolí, které
měly dosah 2,2 milionu účtů. Mimoto
oslovila partnerské subjekty k zapojení
se do dotačního programu Jihočeského kraje na vybudování karavanových
stání či marketingového projektu Venkovské památky zaměřeného na zvýšení návštěvnosti méně známých kulturních a přírodních lokalit.
A co plánuje DMO pro rok 2022?

Bez čísel to jde jen stěží. Ve spolupráci s Jihočeskou centrálou cestovního ruchu a národní agenturou
CzechTourism bude DMO pracovat
na vytvoření systému jednotného sběru dat týkajícího se návštěvnosti destinace a na definici cílového návštěvníka destinace.
Přednostní snahou DMO je prodloužení pobytu návštěvníků z jednodenních na aspoň třídenní. Vzhledem
ke stávající situaci zaměřuje i nadále
komunikaci na českou a blízkou příhraniční klientelu (Rakousko, Německo, Slovensko) a vedle městského
vyžití v Českém Krumlově prezentuje
i aktivní rekreaci v širším českokrumlovském regionu bohatém na přírodní, technické i historické krásy.
Přirozeným centrem oblasti byl
a je Český Krumlov a DMO bude
prostřednictvím svých kanálů zvát
k návštěvě tradičních velkých městských slavností či hudebních festivalů,
které se po době covidové opět navrátí
ke svým původním podobám a rozsahu. Nově též pozve na Velikonoční
týden s tematickým jarmarkem na náměstí a celou řadou doprovodných
akcí, do nově zrekonstruované galerie
Mincovna na 2. zámeckém nádvoří,
která se slavnostně otevře na jaře, či
do klášterního Centra umění pro děti
s unikátní sbírkou originálních knižních ilustrací. Celý rok 2022 se pak
ponese ve znamení 30. výročí zápisu
města Český Krumlov na Seznam světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO.
www.ckrumlov.cz

březen 2022
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V městských lesích pomáhá železný kůň

Miroslav Štoll

Lesy města Český Krumlov

Pomocník Člověk a tažný kůň –
od nepaměti patřili k práci v lese. Kůň
pomáhal člověku s vytažením těžkých
klád z nepřístupného terénu. I dnes
jsou koně pro práci v lese využíváni,
ve velké míře je ale nahradily stroje.
V těch nejhůře přístupných lesích,
nebo tam, kde je potřeba používat
co nejšetrnější technologie, se používá železný kůň – malý pásový stroj
na dálkové ovládání, díky kterému je
práce mnohem bezpečnější. V případě dodržení bezpečnostních pravidel
nehrozí těžké úrazy zapříčiněné sesmeknutím klády na kluzkém nebo

Problematika odpadového hospodářství je v historickém centru tématem mnoho let. Oprávněné a dlouhodobé stížnosti na hluk a zápach
z kontejnerů rozmístěných často v úzkých středověkých uličkách obtížně
přístupných pro svozovou techniku
a nevábný estetický vzhled kontejnerových stanovišť byly důvodem, proč
se vedení města rozhodlo před pěti
lety k postupnému vymístění kontejnerů jak na směsný komunální, tak
separovaný odpad na vnější hranici
centra. Aby se tak mohlo stát, byly

Nominujte
kandidáty
na Cenu města
redakce

Nový pomocník při práci se dřevem.

nerovném terénu. Lehký pásový stroj
se dostane všude a jeho práce je šetrná
k přírodě. Jeden takový stroj pořídily
Lesy města Český Krumlov. Budeme
ho využívat k tzv. přibližování dřeva např. z příkrých vltavských strání
– tedy k přesunu pokáceného dříví

Foto: Lesy města ČK

na místo, odkud je jej možné odvézt
vyvážečkou, případně přímo kamionem na pilu. Stroj jsme pořídili za 600
tis. korun, na práci železného koně
navíc stát přispívá dotacemi na šetrné
technologie, o které budeme podávat
žádost.

Zrušení kontejnerů na Parkánu a v Kostelní
redakce

aktuality

vybudovány velkokapacitní podzemní
a polopodzemní stanoviště u Městského parku a v Pivovarské ulici.
Tím byly vytvořeny podmínky pro
zrušení největších hnízd kontejnerů v Hradební ulici a u hotelu Gold.
Kontejnery na Parkánu a v Kostelní
ulici byly jedny z posledních v centru
města. Vývoz kontejnerů činil svozové
společnosti velké problémy pro úzký
profil komunikace a často byl i kvůli
parkujícím autům takřka neuskutečnitelným.
Pro zajištění dostatečné kapacity
kontejnerů v blízkém okolí byla rozšířena stanoviště v Horní ulici a na par-

kovišti v Jelení zahradě. Obě lokality
byly doplněny kontejnery na komunální odpad, tzn. slouží pro odkládání
papíru, plastu, nápojového kartonu,
skla a zbytkového komunálního odpadu.
Docházková vzdálenost se kvůli
odstranění kontejnerů zvýšila, což
může být problematické pro obyvatele seniorského věku z dotčených ulic,
kterým tak město nabízí individuální
systém svozu a likvidace jejich odpadu. V případě zájmu mohou obyvatelé
kontaktovat pracovníky Odboru životního prostředí a zemědělství na tel.
č. 380 766 550, 380 766 557.

Nominace Kdo bude letos
přebírat Cenu města Český
Krumlov? Na tom se můžete
podílet i vy tím, že do 31. března
2022 nominujete svého favorita.
Své návrhy můžete podávat
přímo na stránkách města prostřednictvím webového formuláře, nebo doručit na adresu města
Český Krumlov, oddělení kanceláře starosty, náměstí Svornosti 1,
381 01 Český Krumlov. Veškeré
náležitosti nominačního formuláře jsou uvedeny na webu města
www.ckrumlov.cz/cenamesta.
Uznání v podobě skleněné
kapky na dlažební kostce je určeno fyzickým osobám, seskupením fyzických osob či právnickým osobám, které se aktivně
podílely na rozvoji, prezentaci
a obohacení města a života jeho
obyvatel zejména v oblastech kulturní a umělecké, podnikatelské,
sociální nebo sportovní.
O předání Ceny města Český
Krumlov rozhodne zastupitelstvo města, které bude vybírat
z nominovaných kandidátů.

Poplatek za komunální odpad

Platnost
povolenek
prodloužena

Jan Štaberňák

redakce

Odbor financí

Zastupitelé schválili v prosinci
loňského roku novou vyhlášku o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství, která mimo jiné
stanovuje také sazbu tohoto poplatku. Ta se mění po dvou letech a pro
rok 2022 činí 744 Kč. Oproti rokům
2020 a 2021 se tedy jedná o navýšení
o 48 Kč.
Nová vyhláška byla schválena zejména z důvodu změny odpadové legislativy, kterou byla dotčena i úprava
zpoplatnění nakládání s komunálním
odpadem. Dokument byl tedy zpracován tak, aby byl v souladu s aktuálně
platnými zákonnými požadavky. Zároveň zachovává ve stejném rozsahu
osvobození a úlevy obsažené v předwww.ckrumlov.cz

chozí vyhlášce, to znamená, že poplatek stále neplatí například všechny
děti do 3 let věku, třetí a každé další
dítě v rodině nebo osoby umístěné
v domovech pro zdravotně postižené, pro seniory, domově se zvláštním
režimem nebo v chráněném bydlení.
Legislativní novinkou je zpoplatnění
právnických osob, které vlastní na území města nemovitost zahrnující byt,
rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci a ve které není přihlášená
žádná fyzická osoba.
Občany města samozřejmě nejvíce zajímá samotná sazba poplatku,
která pro rok 2022 činí uvedených
744 Kč. Jde o první zvýšení po dvou
letech, a to o částku 48 Kč, což přepočteno na měsíce činí 4 Kč. Hlavním důvodem tohoto zvýšení je
zcela určitě neustále stoupající suma,

kterou město vydává ze svého rozpočtu na komunální odpad, v roce
2021 to bylo necelých 12 milionů
korun. Proti tomu činily vybrané příjmy z poplatku zhruba 8,2 milionu.
Rozdíl ve výši cca 3,7 milionu tedy
dotuje město z jiných zdrojů. Navýšení o 48 Kč tento problém vyřeší jen
částečně, ovšem cílem je ho alespoň
trochu snížit. Pro představu: zmíněná částka 48 Kč přinese do městského rozpočtu zhruba 600 tisíc korun
navíc.
Splatnost poplatku zůstává shodná jako v předešlých letech, tedy do
31. května 2022. Městský úřad bude
rozesílat složenky zhruba na počátku
měsíce května. Zaplatit je možné právě složenkou, převodem na bankovní
účet nebo v hotovosti či kartou na pokladně městského úřadu.

Upozorňujeme
majitele
dlouhodobých povolenek k vjezdu do pěší zóny (tj. modré a zelené povolenky) na prodlouženou
platnost těchto karet. Loňské
povolenky zůstávají v platnosti
i po celý rok 2022 bez nutnosti dalšího vyřízení, s výjimkou
modrých povolenek pro vozidla TAXI a vozidla příležitostné
přepravy osob, které je potřeba
obnovit na odboru dopravy, kde
zájemci vyřídí i žádosti o nové
povolenky. Vydávání krátkodobých, tj. žlutých a červených povolenek zajišťuje městská policie,
která nově sídlí v budově autobusového nádraží.
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Emma z Huťského dvora
V souvislosti s nedávnou olympiádou jsme napjatě sledovali,
který z našich sportovců získá
medaili. Paní Emma Marxová,
která se právě v době konání
zimní olympiády dožila krásných
85 let, má hned dvě.

Zdena Mrázková
Museum Fotoateliér Seidel

Medaile sv. Víta jí byla udělená prelátem Mons. Václavem Píchou v roce
2017 a o rok později jí diecézní biskup
Mons. Vlastimil Kročil předal stříbrnou
medaili sv. Auraciána. Její „disciplínou“
byla osobní péče o církevní památky
v okolí Českého Krumlova a o jejich
život (Větřní, Svéráz, Světlík, Zátoň,
Zvonková…). Je to práce, kterou
po léta vykonává se svými kamarádkami s takovou vervou a nasazením, že jim
jen málokdo v jejich tempu stačí...
Emma Marxová se narodila
10. února 1937 v obci Hüttenhof –
Huťský Dvůr v rodině Oser jako čtvrtá z celkem pěti dětí. Huťský Dvůr
byl součástí farnosti Zvonková, kde
Emma jako malá holčička osobně
poznala P. Engelmara Unzeitiga, pozdějšího mučedníka nacismu (zemřel
v koncentračním táboře Dachau,
v roce 2016 byl blahoslaven).

Po skončení války prošla její rodina podobnou odyseou jako mnoho
dalších rodin šumavských Němců.
Otec byl zatčen a samotná matka
s pěti dětmi putovala přes internační
tábor v Českém Krumlově a přes různá obydlí ve Vyšném, kde si je vybral
lesní správce Jan Pinsker jako zkušené
pro práci v lese, dále do Zlaté Koruny, a nakonec až do severozápadních
Čech na Jáchymovsko.
Žili pak nedaleko Vejprt v Novém
Zvolání. Zde měla to štěstí, že se
ve škole setkala s pedagogem Miroslavem Dědičem, který se německým dětem s láskou a citem věnoval (později
je znám i z romské školy v Květušíně).
V roce 1951 byl na česko-německé
hranici spolu s dalšími dvěma kamarády zastřelen její dvacetiletý bratr, který
v noci chodíval přes hranice za děvčaty. To byla další rána osudu, která rodinu ještě více semkla.
Od svých čtrnácti let Emma pracovala jako šička ve vejprtské textilce
a když se v 50. letech celá rodina opět
vrátila díky nabídce lesního správce
Jana Pinskera do Vyšného, byla zaměstnaná nejprve v krumlovské nemocnici, později v Jihočeských papírnách ve Větřní a po návratu z mateřské
dovolené jako hospodářka v tamní
školce.

Emma Marxová fotografovaná krátce
po svých 85. narozeninách v únoru 2022
Foto: Kristina Zavala
v Seidelově ateliéru

To už se jmenovala Marxová a s manželem Karlem Marxem
z krumlovského Plešivce měli dcerku Gabrielu. Karlova rodina bydlela
nedaleko ateliéru Seidel, a proto jsou
i jejich snímky součástí zdejšího archivu. Emma i její manžel jsou živoucí
pamětí starého Krumlova i Šumavy,
ochotně pomáhají s identifikací Seidelových fotografií, s poznáváním osob
či staveb, dávných událostí. Emma je
dnes jakousi nejmenovanou „vyslankyní šumavských Němců“ v Čechách,
přičemž v této práci převzala pomy-

slný „štafetový kolík“ od manželů
Františka a Marie Seidelových. Svým
tichým, skromným sdělením přispívá
k pochopení dramatických osudů regionu ve 20. století.
Emmin rodný dům v Huťském
Dvoře dávno nestojí, zadušen železnou oponou zmizel stejně jako spousta dalších sídel staré Šumavy. Jen zjara
prozrazuje kvetoucí jabloň a pár šeříků, kde kdysi žila rodina Oser. Emma
se ale nevzdává a neúnavně pendluje
autobusy mezi svými oblíbenými kostely, jen občas jí někdo známý sveze.
S urputností maratonce stále dobíhá
hornoplánský přívoz, aby se dostala
na druhou stranu Lipna až do Zvonkové a zvládla svou pravidelnou tréninkovou dávku s rýčem, kropáči a vědry
plnými vody, s nimiž opečovává zdejší
zeleň, uklízí kostel a pečuje i o přilehlý
hřbitov a muzeum. A podobný sportovní výkon odvádí v kostele ve Větřní, Slavkově, Svérázi, na hřbitově
v Krumlově a na dalších místech. Není
tam sazenky, která by z jejích rukou
nevzešla, není kytičky, která by nerozkvetla. A není snad člověka, který by se
při setkání s Emmou neusmál…
(Pro další informace medailon
na stránkách Paměti národa: https://
www.pametnaroda.cz/cs/marxova-emma-1937)

Vzpomínka na režisérku Inge Švandovou

Jan Vaněček

českokrumlovský spisovatel

Velice mě zarmoutilo, když jsem
se dozvěděl, že v neděli 6. února 2022
zemřela ve věku 85 let známá operní
režisérka Inge Švandová-Koutecká.
Zapálil jsem na stole svíčku a zavzpomínal na ni. A náhle ji spatřil před
sebou živou, jak jsme spolu hovořili
před dvanácti lety v jejím krumlovském bytě, když jsem psal knihu o jejím životě s operou. Byly to pro mě
příjemně strávené chvíle.
Narodila se 13. června 1936 v Praze S velkým vděkem zavzpomínala
na maminku, akademickou malířku,
a na otce, inženýra architekta a výtvarníka. Oba jí vytvářeli už od malička umělecké zázemí. Navštěvovala
hodiny klavíru, zpěvu, chodila do baletní školy a maminka ji učila kreslit.
Po gymnáziu studovala zpěv na konzervatoři a poté operní režii a zpěv
na AMU. Vyprávěla mi o režisérském

Inge Švandová

Foto: osobní archiv

působení v Jihočeském divadle, v plzeňském Divadle J. K. Tyla, o šéfování opeře Slezského divadla v Opavě
a o hostování na dalších scénách doma
i v zahraničí. Učila zpěv na českobudějovické konzervatoři a dějiny umění
na SUPŠ sv. Anežky. Jako režisérka
inscenovala 180 operních, operetních
a muzikálových představení i několik

slavností. Tři opery režírovala v Národním divadle, devět před otáčivým hledištěm v zámecké zahradě.
Do Českého Krumlova se s manželem
přestěhovali v roce 1991 a podíleli se
na Slavnostech pětilisté růže.
Jejím uměleckým krédem bylo pracovat svědomitě a odpovědně. Snažila
se o výtvarnou stylizaci a metaforu
svých inscenací. Jejím motem bylo, že
chce-li někdo dělat umění, musí jím
vonět. Z ní ta vůně vyzařovala. Kromě
hudby nalezla zalíbení i v kresbě a psala básně. Byla to věru renezanční žena.
V roce 1985 byl paní Inge udělen
čestný titul Zasloužilá umělkyně. Několikrát obdržela ceny Svazu československých dramatických umělců. Gruzínský ministr kultury jí předal medaili
Zacharije Paljašviliho za operu Daisi,
kterou inscenovala v Národním divadle v Tbilisi. Poctěna byla stříbrnou
medailí Bedřicha Smetany a Pamětní
medailí města České Budějovice. Potěšilo ji, když v roce 2004 obdržela

Jihočeskou Thálii za celoživotní dílo
a v roce 2012 Cenu města Českého
Krumlova. Její jméno je uvedeno mezi
čtrnácti vybranými ženami z různých
zemí v publikaci Evropské ženy seniorského věku. Na návrh Klubu přátel Jihočeského divadla se jí dostalo
v roce 2016 nadací Život umělce prestižního ocenění Senior Prix.
Vzpomínky na něco hezkého v životě dávala najevo dojetím a v jejích
očích jsem zahlédl slzy. Slzy upřímnosti a radosti. Byla to citlivá žena,
měla v sobě zvláštního ducha kumštu
a smyslu pro přátelství i porozumění.
Jejím rádcem se stalo srdce.
Jsem rád, milá Inge, že mi bylo dopřáno poznat Tě. Zůstáváš stále v mé
mysli. A Tvůj roztomilý úsměv si budu
připomínat a těšit se z něj. Zanechala
jsi nám tu významné umělecké dílo.
Díky Ti za to.
Knihu „Můj život s operou – Inge
Švandová vzpomíná“ si lze zapůjčit
v městské knihovně.
www.ckrumlov.cz

Festival Jeden svět se vrací
Tereza Štěpánová
Festival Jeden svět

Festival Letos proběhne v Českém Krumlově už 12. ročník Mezinárodního festivalu dokumentárních
filmů o lidských právech Jeden svět.
Odehraje se ve dnech 31. března až 2.
dubna v městském divadle. Osm promítnutých filmů bude spojovat téma
letošního ročníku, kterým jsou Cesty
svobody. Klademe si jím za cíl upozornit na porušování lidských práv v nedemokratických režimech, které v posledních letech zůstalo kvůli pandemii
tak trochu stranou většího zájmu.
Letošní téma vybízí k tomu, abychom neodvraceli zrak od dění v Bělorusku, kde diktátor Lukašenko
stále stupňuje represe proti svým
odpůrcům, od znovuobsazení Afghánistánu Talibanem, od výrazného
omezení svobody, ke kterému došlo

Pozvánka
na mozkový jogging
Gabriela Mazurová
Městská knihovna
v Českém Krumlově

Lekce Městská knihovna v Českém
Krumlově zve srdečně seniorskou
veřejnost na lekce mozkového joggingu, které pořádá v rámci březnového
Národního týdne trénování paměti
2022. Hodinové tematicky navazující lekce proběhnou ve dnech 11. 3.,
25. 3., 8. 4., 22. 4., 6. 5. 2022 vždy
od 10.00 hodin v učebně Městské
knihovny v 1. patře. Kurz se věnuje
koncentračním technikám, asociacím,

Foto: městská knihovna

vizualizacím, procvičování jemné motoriky, osvěžování slovní zásoby a dalším cvičením, která jsou prováděna
zábavnou formou. Cílem trénování
paměti je schopnost využít techniky
a paměťové strategie pro lepší zapamatování informací v každodenním
životě. Proto neváhejte a máte-li o lekce zájem, prosím potvrďte svoji účast
buď mailem (mazurova@knih-ck.cz),
nebo telefonicky (380 714 794).
www.ckrumlov.cz
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v posledních letech v Hongkongu,
nebo od ohrožení nezávislého soudnictví v Polsku.
Právě posledně jmenovanému tématu bude věnován film Soudci pod
tlakem, zachycující skupinu polských
soudců hájících nezávislost práva, kterou se tamní vláda snaží dlouhodobě
oslabit. Polská justiční reforma má dostat soudy pod kontrolu vlády, což ale
znamená absolutní popření principu
demokracie. Téma snímku je naléhavé
zejména proto, že cesta (ne)svobody,
kterou zachycuje, se odehrává v naší
sousední zemi.
Festival ovšem přinese i filmy
z opačného konce světa. Jedním takovým je snímek Děti mlhy, natočený v severním Vietnamu. Třináctiletá
dívka Di pocházející z etnika Hmongů
je ve věku, kdy může být v rámci starodávné tradice únosu nevěst odvedena
od svých rodičů. Ona mlha, objevující

novinky
se v názvu filmu, není typická jen pro
okolní horskou krajinu, ale odráží i jakousi vnitřní realitu zdejší komunity,
utápějící své starosti v alkoholu.
Z českých dokumentů uvedeme
například kontroverzní film Každá
minuta života sledující malého Mišku,
kterého rodiče vychovávají metodou
kamevédy. Ta předpokládá, že rodiče
věnují synovi veškerý svůj čas a energii s cílem vychovat z něj vrcholového
sportovce. Režisérka filmu Erika Hníková na život slovenské rodiny nahlíží
s odstupem a zhodnocení svérázného
způsobu výchovy tak nechává plně
na divákovi. I tady se vynořuje otázka
(ne)svobody.
Filmy budou jako již tradičně doplněny debatami s odborníky či tvůrci
a festival divákům nabídne i doprovodné akce. Kompletní program naleznete na webu jedensvet.cz/cesky-krumlov.

Taje krumlovské historie
Krumlovští průvodci zvou na zajímavé přednášky věnované fenoménům spjatým s Českým Krumlovem. Tentokrát se zaměří na příběh
Schwarzenberské gardy nebo na působení alchymistů v Krumlově
šestnáctého století. Přednášky organizuje Sdružení průvodců Český
Krumlov ve spolupráci s destinační společností DMO Český Krumlov
Region a jsou určeny pro širokou veřejnost.

Sdružení průvodců
Český Krumlov
DMO Český Krumlov Region
Příběh Schwarzenberské gardy
a její obnova ve 21. století
10. 3. 2022, 16.00

Schwarzenberská granátnická garda
je skutečným fenoménem jihočeské
historie a její počátky se datují do 18.
století, do doby knížete Adama Františka ze Schwarzenbergu. Jak a proč
garda vznikla? Jakou funkci měla? Kdo
byli vojáci v typických na míru šitých
uniformách? A jak to bylo s procesem
její obnovy v minulém století?
Na tyto i další otázky odpoví osoba nejzasvěcenější, Martin Neudörfl,
který se na obnově Schwarzenberské
gardy podílel a od roku 2015 je jejím
gardovým hejtmanem.
Alchymisté
v Českém Krumlově
16. 3. 2022, 16.00

S pomocí rtuti, soli, síry,
vznikaly různé elixíry.
Nápoje lásky velmi chutné.
Jenom to zlato, zlato furt ne!

Český Krumlov byl v 16. století
jedním z mála míst v Evropě, kde laborovali skuteční alchymisté. Snažili
se vyrobit zázračný kámen mudrců,
proměnit neušlechtilé látky ve zlato
a stříbro, povýšit svého ducha a získat
nesmrtelnost. Podařilo se jim něco
z toho dokázat? Byli to pouzí podvodníci, nebo předchůdci dnešních
vědců?
Do tajuplného světa tyglíků a křivulí zasvětí Milan Antoš, milovník
a znalec místní historie, který již 15 let
působí na českokrumlovském zámku
jako pracovník zabývající se vztahy
s veřejností. Každoročně organizuje
historické průvody k zahájení a ukončení zámecké sezóny.
Místo konání: Renesanční sál v budově radnice na náměstí Svornosti 2
(nad Infocentrem)
Vstup zdarma: rezervace nutná, kapacita omezena
Rezervace: Infocentrum Český
Krumlov, tel.: 380 704 621, e-mail:
info@ckrumlov.info, nebo online
www.ckrumlov.info/tickets

Nepřehlédněte
v knihovně!
Romana Linhartová
Městská knihovna
v Českém Krumlově

Na měsíc březen jsme pro vás
opět připravili další novinky
z fondů naší knihovny, tentokrát
se zaměřením na významné dny,
které jsou datovány v tomto měsíci. Například Světový den vrabců,
Evropský den mozku nebo Světový den divoké přírody. Pevně věříme, že si vyberete. A pokud vám
tato nabídka audioknih nestačí
a chcete se podívat na další novinky, navštivte web www.knih-ck.cz
a vyberte si z našeho on-line katalogu. Přejeme příjemné chvíle při
čtení.
Paulsen, Gary:
Divoká pustina

Autentická výpověď autora, který
opustil životní komfort velkoměsta a v zasněžených horách
Minnesoty se snaží proniknout
do drsných zákonů nehostinné
divočiny. Popisuje své zkušenosti při výchově psího spřežení až
po účast v musherském závodě.
Wold, Lene: Zločiny beze cti

Autorka píše o situaci žen v Jordánsku. Téma diskriminace žen
bylo zpracováno již mnohokrát.
Je dobré si přečíst i tuto knihu,
která je napsána norskou novinářkou a jejíž úhel pohledu se
malinko liší od pohledu žen narozených v daném prostředí.
Kroutvor, Josef: Bukvova hůl

Soubor poetických zápisků, črt
a pověstí z Novohradských hor
a přilehlého Waldviertlu. Pěkné miniatury na pomezí poezie
a prózy vystihují génia loci krajiny, kterou kdysi procházel „Bukva“ – jak byl místními nazýván
majitel zdejšího panství hrabě
Buquoy.
Míková, Marka: Pán a vrabec

Poetický příběh o přátelství a naději
pro mladší děti. Součástí knihy jsou
komiksové vložky se samostatnými epizodami, které příběh vtipně
doplňují. Bilingvní anglicko-česká
publikace může být zajímavým doplňkem výuky angličtiny.

www.knih-ck. cz
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1+1 vstupenka pro seniory na pořad Vladimíra Hrona
Městské divadlo Český Krumlov nabízí seniorům na zábavný pořad
Vladimíra Hrona, který se koná 23. března 2022 od 19.30 hodin,
ke každé zakoupené vstupence 1 vstupenku zcela zdarma. Využijte
tuto skvělou nabídku a přijďte se společně pobavit! V případě zájmu
nás kontaktujte na tel. 702 217 526, email: vstupenky@divadlock.cz.

PLASCHKA
A POPPE+POTTHOFF COMPANY

Jsme kovoobráběcí firma čítající 60 zaměstnanců,
která se zaměřuje na CNC-frézování, CNC
soustružení, broušení a povrchovou úpravu.

mace na tel. čísle: 724 109 399 nebo v inzerci JOBS.cz. a v inzerci ÚP

pol. s r.

Již od roku 1995 vyrábíme v Hořicích na Šumavě přesně
frézované a soustružené díly pro oblast letectví,
automobilový průmysl a strojírenství.
o.

umavě 147

Do našeho senzačního týmu nyní hledáme
kolegy/kolegyně na pozice:

SEŘIZOVAČ CNC-SOUSTRUHŮ (FANUC)
KONTROLOR KVALITY
OBSLUHA CNC-STROJŮ
Bližší informace na tel. čísle: 724 109 399
nebo v inzerci JOBS.cz. a v inzerci ÚP
Plaschka, spol. s r. o. I Hořice na Šumavě 147

TVOJE
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REKVALIFIKAČNÍ KURZ PRO SVÁŘEČE
TEĎ JE TEN PRAVÝ ČAS
NA ZMĚNU:

SKLADNÍK

pro každého, kdo má zájem o svařování
zaučení během 2 měsíců
dobrý zdravotní stav
od počátku jste zaměstnanci
společnosti ENGEL
■ máte nárok na veškeré beneﬁty
■ platíme Vám plnou mzdu
■
■
■
■

KUCHAŘ
nebo

Z A H R A D N ÍK ?

Pokud máte zájem pracovat
v příjemném prostředí, přijďte se
k nám nezávazně podívat nebo
kontaktujte personální oddělení.

Aktuální volné pozice najdete na www.engel.cz
Náborové oddělení: Karel Vinš

+420 380 386 736

www.fb.com/ENGELCZkariera

karel.vins@engel.at

www.engel.cz

engel.cz

www.ckrumlov.cz
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Město vyvěsí
tibetskou vlajku

Služba Teplá židle rozšiřuje provoz
Přenocovat v teple, využít sprchu, vyměnit oblečení za čisté nebo
si vyprat a usušit prádlo a dostat teplé nápoje s potravinami. Takovou bezplatnou pomoc město nabízí lidem bez domova v mrazivých
dnech.

redakce
Služba Teplá židle funguje v Českém Krumlově jako obdoba noclehárny. Lidé bez domova zde mohou
na židli nebo na karimatce se spacákem zdarma strávit noci, kdy teplota
klesne pod –5 °C.
„Protože se tato služba velmi osvědčila, rozšířili jsme její provoz. Nadále
bude otevřeno vždy, když teplota v noci
klesne pod minus pět, ale navíc také každé pondělí a čtvrtek bez ohledu na noční teploty. Rozšířením provozní doby
reagujeme na aktuální potřeby klientů,
chceme také umožnit širší využití hygi-

enického zázemí,“ vysvětluje starosta
Dalibor Carda.
Místnost je vybavena židlemi,
stolem a je zde k dispozici WC a sprcha a kuchyňský kout, celý prostor
je bezbariérový. „Jsou zde také k zapůjčení karimatky, spací pytle a deky.
Příchozím poskytujeme teplé nápoje
a základní potraviny a v případě potřeby i oblečení. Klienti jsou informováni
o možnosti využití další sociální pomoci
a poradenství ze strany sociálních pracovníků,“ uvádí Ingrid Pechová, vedoucí Odboru sociálních věcí a zdravotnictví. Otevřeno je vždy od 20.00
do 8.00 hodin ráno. Pokud se však

v den otevření do 22.00 hodin nedostaví žádný klient, je služba ve 22.00
hodin uzavřena. V době otevření
služby lze dle potřeb klienta využít
službu v plném rozsahu nebo pouze
hygienické zázemí.
Personálně službu zajišťuje Český
červený kříž, na místě je správce, a to
bez ohledu na víkendy a na svátky, který klienty přijímá a poskytuje potřebnou pomoc. Pro přijetí se klient musí
prokázat občanským průkazem, nesmí
být agresivní a pod vlivem alkoholu či
drog.
Službu denně využívá kolem 8 až
10 lidí, loňskou sezónu byla otevřena
31 nocí a byla využita 143krát. Teplá
židle se nachází v prostorách Oblastního spolku Českého červeného kříže, na adrese sídliště Vyšný 48, Český
Krumlov.

redakce
Město Český Krumlov od roku
2006 pravidelně podporuje kampaň
Vlajka pro Tibet, jejíž cílem je poukázat na dlouhodobé porušování lidských práv v Tibetu.
Tibetská vlajka bude vyvěšena
10. března 2022 na budově radnice
na náměstí Svornosti. V loňském roce
se k akci připojilo 838 obcí, měst,
městských částí nebo krajů.
Mezinárodní kampaň připomene
63. výročí povstání Tibeťanů proti čínské okupaci Tibetu, které bylo násilně
potlačeno armádou Čínské lidové republiky a při němž zahynulo na 80 000
Tibeťanů. Statisíce Tibeťanů zemřely
v následujících letech ve věznicích,
pracovních táborech nebo během hladomoru. Více na www.lungta.cz.

Polévka, která pomáhá opět na náměstí Svornosti
Hana Šustrová
ICOS Český Krumlov

Akce Podruhé se nezisková organizace ICOS Český Krumlov
rozhodla zorganizovat charitativní
akci „Polévka, která pomáhá“ letos
v pondělí 7. března 2022. Můžete si
pochutnat na desítce polévek, a to
od vývaru přes tradiční kulajdu či
bramboračku až po exotickou indickou nebo mexickou. Počítáme
s polévkami vhodnými pro vegetariány, vegany i celiaky. Polévky vaří
nadšení dobrovolníci, zaměstnanci
ICOS i profesionální kuchaři. Letos budete moci ochutnat speciality
z Hospody 99, Egon Café či Kafe
Plešivecká.
Na náměstí i objednaný rozvoz

Organizátoři se letos rozhodli přizpůsobit aktuální koronavirové situaci
a k tradičnímu stánku na náměstí přidají i rozvoz polévek. „Objednávky probíhají do 4. března přes online aplikaci,
kde polévku rovnou zaplatíte. V den
akce vám pak polévku dovezeme v obědovém čase na vámi uvedenou adresu.
S rozvozem nám budou pomáhat kluci
Noviny města Český Krumlov. Periodický tisk územního samosprávného celku. Evidenční číslo MK ČR E
14614. Noviny jsou zdarma vydávány a distribuovány
ve městě Český Krumlov. Vychází měsíčně s výjimkou
srpna.
Vydavatel: město Český Krumlov, náměstí Svornosti 1,
381 01 Český Krumlov, IČ 245836.

www.ckrumlov.cz

Přijďte na dobrou polévku a pomůžete dobré věci.

z Egon Café,“ upřesnila organizátorka
akce Květa Škrabalová z ICOS Český
Krumlov, „rozhodně ale doporučujeme
přijít přímo na náměstí, setkat se s dobrovolníky a kuchaři a užít si super atmosféru.“
Výtěžek z akce podpoří dobrovolníky, kteří pravidelně pomáhají druhým
Vydavatel se nemusí ztotožňovat s obsahem článků
externích autorů. V Novinách města Český Krumlov
nejsou uvedeny akademické tituly.
Číslo 3/2022 vyšlo 26. února 2022. Příští vydání 2.
dubna 2022 s uzávěrkou 18. března 2022.
Odpovědný redaktor: Petra Nestávalová, telefon
380 766 121, e-mail: noviny@ckrumlov.cz.

Foto: ICOS ČK

Na akci se všichni podílejí dobrovolně a zdarma a to je i hlavní myšlenka
akce. I letos se touto akcí podpoří
činnost dobrovolníků, kteří pravidelně pomáhají pod českokrumlovským
Dobrovolnickým centrem. „Našich
více než padesát proškolených dobrovolníků věnuje druhým každý rok
Redakční rada: Roman Kurz, Martin Nechvíle, Hanička
Pelzová, Filip Putschögl, Ilona Šulistová.
Grafická příprava: RUDI, a.s.
Přispěli: Jan Čermák, Josef Haláček, Ivo Janoušek,
Terezie Jenisová, Romana Linhartová, Gabriela Mazurová, Zdena Mrázková, Iva Sonnbergerová, Jan Štaberňák, Tereza Štěpánová, Miroslav Štoll, Hana Šustrová,

několik tisíc hodin svého volného času.
Dobrovolníci pomáhají doplňovat přímou profesionální pomoc, například
v nemocnici, domovech pro seniory,
věnují se osamělým seniorům i dětem”,
přibližuje činnost dobrovolníků Tomáš Zunt, ředitel neziskové organizace ICOS, která v Krumlově provozuje Dobrovolnické centrum. „Svou
činnost dobrovolníci vykonávají bez
nároku na odměnu, přesto dobrovolnictví něco stojí: dobrovolníci musejí být
školeni, musejí být pojištěni, jsou jim
hrazeny nezbytné doprovodné náklady, programy musejí být profesionálně
vedeny, proto každá zakoupená polévka skutečně pomůže,” nastiňuje jen
některé z nákladů na dobrovolnictví
Tomáš Zunt.
Koupí polévky za 80 Kč podpoříte
Dobrovolnické centrum i vy. Loni se
tato akce kvůli koronavirové situaci
nekonala, ale v roce 2020 jste výtěžkem z prodeje podpořili dobrovolníky
částkou 39 238 korun.
Akci pořádá ICOS Český Krumlov
ve spolupráci s táborským spolkem
Polévka, která pomáhá. Sledujte Facebook a webové stránky ICOS Český
Krumlov.
Jan Vaněček.
Foto: ICOS Český Krumlov, Lesy města Český Krumlov,
Lubor Mrázek, Městská knihovna v Českém Krumlově,
os. archiv Inge Švandové, os. archiv Terezie Jenisové,
Kristina Zavala.
© Copyright město Český Krumlov, 2022
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Vzdělávací projekt
„Doma na Zemi“ zamířil
do škol

Zápisy do ZŠ a MŠ

Informační centrum pro mládež, spustilo v letošním roce druhý ročník environmentálního projektu „Doma na Zemi“. Školám a dalším
organizacím pracujícím s dětmi nabízí interaktivní workshopy na témata: voda, les, zvířata (divoká či hospodářská), louka, třídění odpadu a tvoření z odpadu.

Iva Sonnbergerová
Jan Čermák
CPDM Český Krumlov

CPDM o.p.s.
projektové pracoviště

Projekt Mezi dětmi i pedagogy
z mateřských škol i nižších ročníků
prvního stupně škol základních je
o programy velký zájem, proto samozřejmě upřednostňujeme ty krumlovské, ovšem nebráníme se ani výjezdům
za hranice našeho města. V lednu například proběhly první čtyři workshopy na téma třídění odpadu s názvem
„Kam co patří?“ v mateřské škole
v Přídolí a na ZŠ Fantova v Kaplici.
Workshopy jako voda, les a zvířata
přinesou dětem zajímavé informace
formou názorných ukázek, zábavných
pokusů a her na ekologická témata. Jak
probíhá koloběh vody, jak vzniká déšť,
ale také informace o kanalizaci a čištění
vody. Děti se za pomoci lupy i mikroskopu podívají, co vše najdou ve vodě
z řeky, kaluže, rybníka, kohoutku a také
zjistí, jak vodu chránit před znečištěním a jak tou pitnou šetřit.
Jaký význam pro nás mají lesy? Jak
zadržují vodu v krajině? Děti se dovědí

o jejich funkci vodohospodárné, klimatické, o ekosystému lesa, o kůrovci.
Při pokusech zjistí, jak lesní půda zadržuje vodu v krajině.
V jakých prostředích která zvířata
žijí a jak chránit ta ohrožená? Čím se
živí, jak přicházejí na svět, jak je pozorovat ve volné přírodě? Děti si zahrají
na ptáčky, odlijí si stopy zvířat ze sádry a naučí se, jak zvířátkům pomáhat
v jednotlivých ročních obdobích.
Nově připravovaný program „Louka“ zážitkovou formou poučí děti
o tom, co je možné na lukách najít
za zvířata a rostliny, jak je pozorovat,
k čemu je louka užitečná, proč chránit
hmyz a další důležité poznatky. Na to
vše i na mnoho dalších zážitků se děti
mohou v našem ekologickém programu
těšit. Termíny většinou domlouváme
přímo s pedagogy a aktivity pak probíhají na školních dvorech, zahradách,
přímo v lese, u vody, na louce nebo
ve třídě, když není příznivé počasí.
Workshopy jsou realizovány v rámci celoročního vzdělávacího projektu
„Doma na Zemi 2022“, který podpořilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky, Jihočeský
kraj a město Český Krumlov.

Otevírací doba plaveckého bazénu
o jarních prázdninách od 28. 2. do 6. 3.
den
každý
den

velký bazén
13.00–21.00

malý bazén
13.00–21.00

parní komora
15.00–20.30

den

Prázdninový provoz mateřských škol
Mateřská škola

Otevřena

Uzavřena

MŠ Plešivec I

4. 7. – 15. 7. 2022

18. 7. – 26. 8. 2022

MŠ Plešivec II

18. 7. – 29. 7. 2022

4. 7. – 15. 7. a 1. 8.– 26. 8. 2022

MŠ Tavírna

18. 7. – 29. 7. 2022

4. 7. – 15. 7. a 1. 8.– 26. 8. 2022

MŠ T.G. Masaryka

1. 8. – 12. 8. 2022

4. 7. – 29. 7. a 15. 8.– 26. 8. 2022

MŠ Vyšehrad

15. 8. – 26. 8. 2022

4. 7. – 12. 8. 2022

MŠ Za Nádražím

1. 8. – 12. 8. 2022

4. 7. – 29. 7. a 15. 8.– 26. 8. 2022

MŠ Za Soudem

15. 8. – 26. 8. 2022

4. 7. – 12. 8. 2022

V přípravné dny 29. – 31. 8. 2022 jsou otevřeny všechny mateřské školy

Den otevřených dveří
ZŠ T. G. Masaryka
Josef Haláček

ZŠ T. G. Masaryka

Pozvánka Ve čtvrtek 24. března
2022 bude od 16.00 do 18.00 hodin
pro všechny zájemce, a především
budoucí žáky a jejich rodiče otevřena
naše škola. Návštěvníci budou seznámeni s chystanou organizací nového
školního roku a všemi připravovanými
novinkami. Škola umožní prohlédnout si zajímavé prostory od suterénu
až po třetí patro. Ve školní jídelně bude
možné se občerstvit, v tělocvičně si zacvičit a v některých učebnách potrápit

velký bazén

pondělí

úterý

Info pro návštěvníky páry: Ve středu a v pátek
v čase od 17.00 do 18.00 hodin lze využít pouze páru bez možnosti vstupu do velkého bazénu.
V úterý v čase od 17.00 do 18.30 a ve čtvrtek
od 17.00 do 19.00 hodin lze využít páru bez možnosti vstupu do bazénu. Tento vstup do páry bez
možnosti si zaplavat stojí 50 Kč. Jako odpočívárnu
lze využít prostor ve sprchách, tj. lavičky, židličky.
V době provozu páry a zároveň v době, kdy je v provozu také plavecký bazén (je možnost plavání), platí
standardní ceník vstupného.

Zápisy do základních škol pro školní rok 2022/2023 v Českém Krumlově
by měly proběhnout dne 1. 4. 2022 od 13.00 do 17.00 hodin. Zápisy do mateřských škol pro školní rok 2022/2023 by měly proběhnout dne 3. 5. 2022
od 8.00 do 15.00 hodin.
O způsobu zápisů se v souvislosti s epidemickou situací ještě jedná. Rodiče se
včas dozví, zda bude zápis probíhat klasickým způsobem, nebo např. jako v minulém roce bez přítomnosti dětí i rodičů.

Otevírací doba plaveckéhobazénu
od 7. 3. do 31. 3.

12. 3. pro veřejnost zavřeno
– Krajské kolo MČR družstev
Každé úterý od 22. 3. pro veřejnost otevřeno
odpoledne místo od 18.30 už od 17.30, malý
bazén pak od 12.00 do 21.00.

březen 2022

malý bazén

parní komora

asanační den – zavřeno
6.00–8.00

12.00–16.00

12.00–16.00

18.30–21.00

17.00–20.30

18.30–21.00

středa

6.00–8.00

14.00–15.30

14.00–17.00

17.00–21.00

17.00–20.30

18.00–21.00

čtvrtek

6.00–8.00

14.00–16.00

14.00–16.00

17.30–21.00

17.00–20.30

19.00–21.00
6.00–8.30
pátek

13.00–17.00

13.00–21.00

17.00–20.30

13.00–21.00

zimní stadion

Veřejné bruslení
v březnu
Jarní prázdniny:
28. 2.–4. 3. 12.00–14.00
so

5. 3. 19.00–21.00

ne

6 .3. 13.45–15.45

so

12. 3. 19.00–21.00

ne

13. 3. 13.45–15.45

so

19. 3. 19.00–21.00

ne

20. 3. 17.15–19.15

so

26. 3. 19.00–21.00

Děti do 6 let 30 Kč/2hod.
Osoby nad 6 let 50 Kč/2hod.

18.00–21.00
sobota
neděle

interaktivní tabule či iPady. K dispozici bude i Masarykova vyhlídka, která
se otevírá právě jen při této příležitosti; je z ní možné přehlédnout celé
vnitřní prostranství areálu.
Vzhledem k tomu, že škola využívá
ve značné míře informační technologie, bude této problematice věnován celý blok. K zodpovězení dotazů
budou k dispozici ředitel, výchovný
poradce, speciální pedagog a někteří
učitelé. Na webu školy jsou již nyní
program celé akce a audio odpovědi na nejčastější dotazy. Těšíme se
na vás!

13.00–20.00

15.00–20.30

www.pro-sportck.eu
www.ckrumlov.cz

